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PRÓXIMAS AÇÕES SOCIAIS NO AMOR E PAZ

● 10/Novembro – Sábado (9h00): Curso de Gestantes ● 25/Novembro – Domingo (8h00): Cesta Básica
O Curso é ministrado por voluntários desta própria Casa Serão distribuídas cestas básicas para as famílias

e a sua ajuda será sempre bem vinda! Participe! carentes cadastradas. Venha nos ajudar nesse projeto!

Nos Dias Difíceis

Nos dias difíceis, reflete nos 

outros dias difíceis que já se foram. 

Depois de atravessados transes e 

lutas que supunhas insuperáveis, 

não soubeste explicar a ti mesmo 

de que modo os venceste e de que 

fontes hauriste as forças 

necessárias para te sustentares e 

refazeres durante e depois das 

refregas sofridas.

*

Viste a doença no ente amado 

assumir gravidade estranha, e, sem 

que lograsses penetrar o fenômeno 

em todos os detalhes, surgiu a 

medicação ou a providência ideais

que o arrebataram da morte.

Experimentaste a visitação do 

desânimo, à frente dos obstáculos 

que te gravaram a vida, mas, sem 

que te desses conta do amparo 

recebido, largaste o desalento das 

trevas e regressaste à luz da 

esperança.

Crises do sentimento que se te

afiguravam invencíveis, pelo teor 

de angústia com que te alcançaram 

o imo da alma, desapareceram

Para isso, porém, é imperioso 

permanecermos fiéis ao 

cumprimento de nossas 

obrigações, de vez que a paciência, 

no centro delas, é o dom de 

esperar por Deus, cooperando com 

Deus sem atrapalhar.

Emmanuel (do livro “Chico Xavier 

Pede Licença”, Francisco Cândido 

Xavier/Herculano Pires – Editora 

GEEM) ■

como por encanto, sem que 

conseguisses definir a intervenção 

libertadora que te restituiu a 

tranquilidade.

*

Sofreste a ausência de seres 

imensamente queridos, chamados 

pela desencarnação por tarefas 

inadiáveis a outras faixas de 

experiência. No entanto, sem que 

despendesses qualquer esforço, 

outras almas abençoadas 

apareceram, passando a nutrir-te o 

coração com edificante apoio 

afetivo.

Tudo isso, entretanto, sucedeu 

porque persististe na fé, 

aguardando e confiando, 

trabalhando e servindo, sem te 

entregares à deserção ou à derrota, 

ofertando ensejo à Bondade de 

Deus para agir em teu benefício.

Nas dificuldades em andamento,

considera as dificuldades que já

venceste e compreenderás que

Deus, cujo infinito amor te 

sustentou ontem, sustentar-te-á 

também hoje.

DOAÇÕES PARA O 

“PROJETO CESTA BÁSICA”

Tendo em vista o nosso recesso de 

final/começo de ano (de 17/12/2018

a 27/01/2019), período no qual as 

doações para o “Projeto Cesta 

Básica” são pequenas, e a 

necessidade de temos em estoque 

os itens alimentícios que comporão 

as cestas para a 1ª Ação Social de 

2019 (programada para o dia 

03/02/2019), solicitamos especial 

ajuda dos amigos do “Amor e Paz” 

na arrecadação, nos próximos 02 

meses (nov. e dez./2018), dos 

seguintes itens: arroz, feijão, sal, 

açúcar, óleo, farinha de mandioca, 

macarrão, molho de tomate e leite. 

Obrigado! 

DOAÇÕES PARA O 

“PROJETO CESTA BÁSICA”



CAMPANHA DE NATAL

Você sabia?

>> Seja um voluntário na realização dos trabalhos 

assistenciais da casa. Procure os dirigentes das 

sessões para maiores informações.

>> Grupo de Estudos: “O Livro dos Espíritos”

2ª feira, das 18h30 às 19h05;

4ª feira, das 18h50 às 19h20; e

5ª feira, das 19h00 às 19h25.

>> Se possível, colabore financeiramente com a 

Casa (para a sua manutenção mensal): Banco 

Bradesco – Agência nº 0495 / Conta corrente nº 

02635-2.

>> Livro do Mês: “Paulo e Estevão” – Francisco 

Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel – Um 

clássico da Doutrina Espírita. Doação: R$ 25,00.

>> Livro dos Trabalhadores: “Paulo e Estevão” –

Francisco Cândico Xavier, pelo Espírito Emmanuel 

– Doação: R$ 25,00.

4ª feira

19h30
3ª feira

11h30 e
18:30

6ª feira

19h00
Sábado

13h30

PARTICIPE DE NOSSA AÇÃO SOCIAL

Sacolinhas de Natal
No mês passado o “Amor e Paz” iniciou a 

“Campanha de Natal” deste ano e foram distribuídas 

mais de 400 sacolas para serem montadas e 

futuramente presenteadas às crianças carentes 

cadastradas em nossa Instituição. Agradecemos 

imensamente a disposição de todos em ajudar!

E lembramos que sacolinhas deverão ser devolvidas

até o próximo dia 19/novembro (não é necessário 

embrulhar os presentes colocados nas sacolas).

2ª feira

14h00 e
18h45

5ª feira

13h30 e
19h00

NOSSOS HORÁRIOS

FOTO FOTO

FOTO FOTO

AVISOS

Ensaios todas as quartas-

feiras, das 18h00 às 20h00.

Inscrições no local com a 

Maestrina Louise Ribeiro e/ou 

com a irmã Vera Regner (às 

segundas e terças-feiras).

ESPAÇO CULTURAL


